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Back to the  
Seventies & Eighties
Op zaterdag 24 september gaan 
we terug in de tijd naar de hits 
en disco van toen we jong war-
en. Een heerlijke 70/80’s party 
met een uitstapje naar iets ou-
dere muziek. Let’s dance, Shake 
your booty down, Dance dance 
dance en If you think I’m sexy 
Voulez vous Couchez avec moi! 
Voor ons draaien 2 DJ’s – Arend 
Kneiters & Simon van Weleer – 
echte orginele vinyl plaatjes met 
wellicht de bijbehorende kraak 
en ruis.

Arend & Simon komen uit Bra-
bant helemaal naar de Boerderij 
in Beekbergen, Dat moet gezel-
lig worden, wij hebben er zin in!

De Schoudervullingen, perma-
nentkrullen en killerheels zijn 
er klaar voor. Jij komt toch ook 
genieten?

Back tot the Seventies & Eight-
ies, Boerderij Beekbergen ,24 
september vanaf 20.30 uur, 
voor  18+ entree gratis!

Griezeltocht 
Natuurlijk mag dit jaar onze 
unieke, spannende griezelavond 
niet ontbreken in je agenda. De 
Griezeltocht is op zaterdag 17 sep-
tember vanaf 20.00 uur bij de Bo-
erderij in Beekbergen. 

Je kunt vanaf 10 jaar zelf meedoen, 
ben je jonger en vind je het heel tof 
om mee te lopen in de spannende 
route dan neem je je ouders mee. 
Zij moeten op je letten en bij je bli-
jven. Ben je volwassen, dan start je 
na de kinderen en doen wij er extra 
griezels bij ….. 

Neem al je vriendjes, neefjes en 
nichtjes mee!! Het is voor alle 
leeftijden gaaf om mee te doen, 
dus ouders, pubers, opa’s en oma’s 

kom mee om te griezelen! Om 
20.30 uur mag het eerste groepje 
van acht kinderen vertrekken ….. 
maar of ze terug komen? Voor 
de groepjes die moeten wachten, 
zijn er zenuwslopende gebeurt-
enissen gaande rondom de Bo-
erderij....Durf jij het te ontdekken? 
De Boerderij is om 20.00 uur open 
en vanaf 20.30 uur starten de 
groepjes

Prijs: 3,50 euro per persoon, voor ie-
dereen vanaf 10 jaar (ben je jonger 
dan 10, dan neem je je ouders 
mee!), gezinnen, vriendengroepen.  
Meer informatie: Margot Otten tel: 
06 2806 0339

Foto: John Tanasale 

Najaarsuitvoering HBT 

De leden van Het Beekber-
gens Toneel zijn weer terug van 
vakantie en druk aan het oe-
fenen voor het najaarsstuk wat 
opgevoerd zal worden op vrij-
dag 28 en zaterdag 29 oktober 
in de Hoge Weye in Beekbergen.

Het is een blijspel in drie 
bedrijven van Harm Dijks-
tra  “Koestukken 7 “

Wij hebben er al heel veel plezi-
er in en hopen dat u de datum 
alvast noteert zodat u kunt ge-
nieten van onze uitvoering.

Alle soorten Boeren tijger, wit, tarwe en volkoren 1,75 per stuk

3 voor 5,00
Witte/Tarwe bollen 1,25 per zak (6 stuks)

3 voor 3,00
Div. soorten Harde bollen, vers gebakken op de markt

10 voor 2,50

Zaterdag 3 september bij Bakkerij ‘t Stoepje in Beekbergen
op de Kerkallee van 8.00-12.30 de volgende acties:

N I E U W    N I E U W    N I E U W    N I E U W

* Graag tot ziens aan onze kraam *

Roomboter Croissants 1,00 per stuk
vers gebakken op de markt

6 voor 4,00
Roomboter Super Gevulde Koeken

vers gebakken op de markt 

10 voor 5,00

 
 
Vrijdag en zaterdag overdag is 
er de Herfstfair op het Hooge-
land..... Tuincentrum Het Hooge-
land in Beekbergen vormt de 
prachtige locatie van deze gezel-
lige fair.U kunt genieten van pro-
ducten die in de vele kraampjes 
te koop worden aangeboden. Van 
tuinontwerp tot vrije tijdskleding 
en delicatessen en sieraden. Daar-
naast is er muziek, zijn er proeve-
rijen, demonstraties en roofvogel-
show. 

Zeskamp en Darpsfeest 
....En ’s avonds is er het Beekber-
gens Darpsfeest 
Het is een goede traditie gewor-
den dat De Lierderhoeve, de Hek-
senketel en AH Westerik in de 
eerste week van september een 
grandioos Darpsfeest organiseren. 
Zo ook dit jaar weer. Op vrijdag 2 
en zaterdag 3 september zal weer 
een aantal artiesten optreden die 
met naam en faam bekend zijn bij 
zowel jong als oud. Stef Ekkel en 
Pascal Redeker, Papa di Grazzi en 
de Snollebollekes en ‘s middags 
start een geweldige zeskamp. Het 

zal een onvergetelijke dag worden! 
Het volledige programma staat op 
www.darpsfeest.nl
 
VSM “Terug naar Toen” 
In het eerste volle weekeinde van 
september organiseert de VSM 
traditioneel het grootste stoom-
treinfestival van Nederland onder 
de naam “Terug naar Toen”. Een 
groot aantal gerestaureerde 
stoomlocomotieven is op beide 
dagen actief. Met een lengte van 
23 meter en een dienstgewicht 
van 130 ton en meer behoren deze 
machines tot de grootste die in Eu-
ropa hebben rondgereden. Verder 
zijn deze dagen vele activiteiten 
en beziens- waardigheden voor 
jong en oud te vinden op de stati-
ons Beekbergen en Loenen op za-
terdag 3 en zondag 4 september. 
Meer informatie is te vinden op 
www.stoomtrein.org

Zomerconcert Urker Mans Formatie
Op zaterdag 3 september om 
19.30 uur wordt er een zomercon-
cert gegeven door de Urker Mans 
Formatie onder leiding van Mar-
tin Mans in de Hervormde Kerk 

in Beekbergen. Dertien mannen 
in traditionele Urker kleding zin-
gen het repertoire van de diverse 
cd's die zij inmiddels uitbrachten. 
Op gevoelige wijze zingen zij over 
heimwee en vertrouwen en vullen 
zij met hun stoere stemmen deze 

Bruisende afsluiting van de zomer  

Truckersdag
Traditioneel was het dit weekend 
op zaterdag 27 augustus weer de 
Truckersdag dat dit jaar voor de 
20ste keer werd georganiseerd. Er 
reden 325 truckers mee met hun 
trucks. Daarnaast zijn er nog zo’n 
100 vrijwilligers die helpen om de 
cliënten een onvergetelijke dag te 
bezorgen.
De Stichting Truckersevenemen-
ten Apeldoorn en omstreken or-
ganiseren elk jaar op de laatste 
zaterdag van augustus een truck-
run voor mensen met een ver-
standelijke beperking. De eerste 
truckersdag vond plaats in 1996 
en deze werd georganiseerd door 
de stichting vrienden van Groot 
Schuijlenburg. Na 10 jaar heeft een 
aantal enthousiaste vrijwilligers de 
organisatie overgenomen en de 
Stichting Truckersevenementen 
Apeldoorn en omstreken opge-
richt.

De route ging door Apeldoorn, 
Beekbergen, Loenen, Eerbeek en 
langs het Apeldoorns Kanaal weer 
terug naar de Politie Academie in 
Apeldoorn.
Onze Marco uit Lieren, chauffeur 
van de “Zomer in Gelderland” 
truck reed ook mee tijdens de 
truckrun. Zoals gewoonlijk stond 
de truck van de Vrijwillige Brand-
weer Beekbergen strategisch ge-
posteerd langs de Dorpstraat met 
o.a. de nu nog vrijgezel(lige) René 
Vos, nu nog omringd door schone 
dames uit Beekbergen.

mooie kerk. Er komt ook klassiek 
en populair repertoire aan bod. 
Jong talent Mark Brandwijk ver-
zorgt het orgelspel. Voor informa-
tie en reserveren: www.martin-
mans.nl  of bel 06-25391903.

Herfstfair



ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

Kerkweg 1 | 7361 BD  Beekbergen | T. 055 506 15 83 
F. 055 506 19 01 | E. post@atromp.nl | I. www.atromp.nl
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www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Bij aankoop van
een Prins Train en Treat tube 
het boekje “toveren met een 

tube” gratis!

Kom ontspannen !

	

In onze praktijk kunt u terecht voor diverse, 
     professioneel uitgevoerde, massages !

Afslankings massage • Ontspannings massage • Sport massage

IEDER LICHAAM VERDIENT EEN MASSAGE!

Info www. fysiotherapie-wellness.nl
Tel. 055-3125035 • 06-51592667

Viña Villano
La Mancha, Spanje
Tempranillo-Cabernet Sauvignon
Airén-Sauvignon Blanc-Verdejo 

75 cl. Per fles 5,49 27.50
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,58]

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

KAHLÚA
Koffielikeur

14,49
     70 cl

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
wk 07-08

Hooghoudt
Jonge Dubbele

GraanjeneverGraanjenever

11.99
     100 cl

AREHUCAS
Guanche Ron Miel

Honinglikeur

  11,99
       70 cl

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 29-08-2016 t/m 18-09-2016
wk 35-36-37

HOOGHOUDT
Vieux

  11,99
       100 cl

VILLA MASSA
LIMONCELLO

Italiaanse
Citroenlikeur

    17,99
           70 cl

CLAN 
MACGREGOR

Blended Scotch
Whisky

   13,99
        100 cl

CAMPAGNE
DE RUSSIE

Napoleon Brandy
VSOP

  9,99
     70 cl

WYBOROWA
Poolse 
Wodka

15,99
  100 cl

OLIFANT
Jonge

Graanjenever

  16,99
        70 cl

YENI RAKI
Turkse

Anijsdrank

   11,99
        100 cl

CAPTAIN 
MORGAN

Spiced Rum 
Gold

16,99
  100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

www.uwtopslijter.nl Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij
 úw topSlijter ‘t Keteltje aan het juiste adres!

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen

T 055-5061031s w i n k e l s      d e  j o n g
tandheelkunde,  orthodont ie  en esthet iek
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 
 
Het volledige programma van de ontmoetingsplek De Vier Dorpen kunt u vinden op www.ontmoetelkaarina-
peldoorn.nl. Een ontmoetingsplek is een initiatief van de Gemeente Apeldoorn. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het team activiteitenbegeleiding 055-5066870 of mailen naar abdevierdorpen@zgapeldoorn.nl 
 

Dorps
Vizier

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=   
(ex. btw)

Door Anne Schiebaan

Ook de Finnen leveren hun aan-
deel “blauwhelmen” aan de vre-
desmissies van de Verenigde Na-
ties. En het verhaal gaat over een 
typisch Finse eigen-aardigheid: 
het eerste, dat na aankomst op 
een vreemde locatie ver weg dan 
functioneert, dat is bij hen de sau-
na. Het werd mij verteld door een 
Finse luchtmachtpredikant, die, 
vóór zijn studie theologie, straalja-
gerpiloot geweest was. Gepokt en 
gemazeld in het vertellen van ster-
ke verhalen, …… waar of niet waar. 
Zijn studie theologie bracht daar 
geen verandering in, laat staan een 
verbetering.

Sterke verhalen, ja, maar het gek-
ke is nu, dat je juist die verhalen 
onthoudt! Finse eigen-aardighe-
den.

Alsof Nederland geen eigen-aar-
digheden kent! Van de Nederland-
se detachementen op vredesmis-
sie in VN-verband is ook zo’n sterk 
verhaal te vertellen. Wat bij onze 
uitgezonden detachementen het 
eerst functioneert, dat is dan niet 
de sauna maar dat is, zodra de eer-
ste aggregaat 220 volt levert, het 
koffiezetapparaat in de eerste op-
gezette boogtent….. naar men be-
weert! Verse koffie, de klok rond, 
24/7.

Sterk verhaal? Sterk als zwarte 
koffie; twee maal meegemaakt op 
uitzending.

Koffie. Er zijn mensen, die ’s mor-
gens wakker worden met de geur 
van verse koffie, dank zij een timer 
op het apparaat. Of die, nog sla-
perig en met de ogen nog dicht, 
blindelings van hun bed naar de 
keuken lopen met de wijsvinger 
vooruit, rechttoe rechtaan naar de 
“aan”-knop van hun koffiemachi-

ne, om bij een dubbele espresso 
min of meer wakker te worden, 
één oog open te doen om te kijken 
of de wereld nog draait; al dan niet 
met een zaag van een ochtendhu-
meur. Herkenbaar? Up to you!

Koffie. Voor ons onmisbaar halver-
wege de morgen. Koffie na kerktijd 
in “Het Trefpunt” of in “Het Hooge 
Pad”. Gezellig en samenbindend. 
We maakten dat ook een keer mee 
in Duitsland: gezellig napraten en 
elkaar ontmoeten na kerktijd; ech-
ter geen koffie maar wel bier en 
Bratwurst. Dat viel niet lekker, zo 
in de ochtend.

Nee, wij houden het bij de koffie. 
Apparatuur is in alle maten en prij-
zen te koop. In De Schuur staan 
er alleen al zo’n zeven stuks op 
de plank, allemaal goedkoop, al-
lemaal verschillend. De plank er 
boven telt bovendien zo’n tien gla-
zen koffiekannen, verschillend van 
maat. Hebt u de uwe op het aan-
recht stuk gestoten? Of bent u van 
plan dat te doen? Kom dan eerst 
kijken of er eentje tussen zit, die bij 
uw koffiezetapparaat past; je weet 
nooit hoe een koe een haas vangt.

En waar komt de lekkerste koffie 
uit? Dat hangt uiteindelijk toch van 
de bonen af en ….. of de koffie met 
liefde gezet is, toch?

Het belangrijkste koffiezetappa-
raat in De Schuur is niet te koop; 
die levert de (gratis) ‘Fair Tra-
de’-koffie voor de bezoekers en 
voor de medewerkers! En zo pik-
ken ook de ‘Fair Trade’ – boeren 
nog een boontje mee….. 

De  Schuur heeft zo haar eigen kof-
fiecultuur, haar eigen – aardigheid. 
De Schuur: 
Donderdag 13.00 tot 16.00 uur 
Zaterdag 10.00 tot 15.00 uur 
Lieren, achter Molengraaf 5.

De Schuur en … eigen - aardigheden

Party service
Salade’s koude buffetten, 
bittergarnituren, 
barbecue enz.
Tevens verhuur van tafels, 
stoelen, taps e.d.
Telefoon 5063737

Dorpstraat 64
7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055-506 3737

Met mooie rookruimte !!!

Geniet....,
maar nooit met mate

Op woensdag 24 augustus ont-
vingen wij van de gemeente 
Apeldoorn het bericht dat COA 
aan het college van B&W had laten 
weten dat zij -na een uitgebreid 
haalbaarheidsonderzoek- geen 
mogelijkheid ziet om op Het Im-
mendaal een nevenvestiging van 
het AZC op het terrein van GGNet, 
te openen en daar ca. 200 tot 250 
asielzoekers te huisvesten.
De dorpsraad heeft vanaf de eer-
ste gesprekken (ongeveer een jaar 
geleden) steeds gewezen op de 
bereikte grens van de spankracht 
die het dorp aan kan. Onderstaand 
een deel van de tekst zoals wij die 
van de gemeente Apeldoorn heb-
ben ontvangen.
“Zoals bij u bekend is er in de af-
gelopen periode door het COA 
onderzoek gedaan naar de haal-
baarheid van het inzetten (van 
delen) van de locatie De Kleiberg 
en de locatie Het Immendaal te 
Beekbergen als mogelijke neven-
locatie voor het AZC dat COA re-
aliseert op de locatie aan de De-
venterstraat (GGNet-locatie). De 
uitkomst van gesprekken en de re-
cente ontwikkelingen ten aanzien 
van de daling van de instroom van 
asielzoekers hebben COA en het 
gemeentebestuur afgewogen en 
dit heeft geleid tot een besluit op 
23 augustus 2016, waarin het Col-
lege aangeeft af te zien van verde-
re activiteiten gericht op het rea-
liseren van een neven- vestiging 
op de bovengenoemde locaties. 
De focus zal -in lijn met de recente 
landelijke ontwikkelingen- gelegd 
worden op een mogelijk aange-
past scenario ten aanzien van de 
reeds geopende noodvoorziening 
aan de Christiaan Geurtsweg.”
Het College van B&W zal na het 
reces de gemeenteraad informe-
ren.

Op vrijdag 26 augustus werd op 
Loenenseweg 42 het gloednieu-
we wooncomplex (een vestiging 
van Pluryn) officieel in gebruik 
genomen. Het was een feestelij-
ke bijeenkomst. Zeker voor de 16 
bewoners die de sleutel van hun 
appartement kregen overhandigd. 
Maar daar gingen wat toespraak-
jes aan vooraf. De locatiemanager 
van Pluryn gaf aan dat het gebouw 
bestemd is voor de 16 cliënten van 
Pluryn die in een vertrouwde om-
geving en waarbij 24 uur per dag, 
zeven dagen per week begeleiding 
aanwezig is. Dat zorgt er voor dat 
de cliënten zich veilig (kunnen) 
voelen. Wat is het verschil met de 
andere vormen van begeleid wo-
nen? Belangrijkste verschil is: er 
is geen huiskamer in het gebouw 
aanwezig. Bewoners hebben een 
sleutel van de eigen voordeur van 
hun appartement. Vanuit de cen-
trale hal in het gebouw kunnen ze 
ook hun appartement in. Ze zijn 
(moeten zijn) zelf supporting. Dus 
ook eigen maal- tijden koken in de 
centraal gelegen keuken. Er is -ze-
ker de eerste tijd- een professione-
le kok aanwezig. De architect gaf 
uitleg over de opzet van dit mooie 
zeer goed passende gebouw in de 
bosrijke omgeving. En natuurlijk 
kwamen, er is immers geen bouw-

werk zonder hindernissen, ook de 
tegenslagen tijdens de bouw aan 
de orde. Een aannemer die failliet 
ging, levering van materialen die 
niet kwamen op momenten dat ze 
nodig waren. Maar de aannemer 
die in het gat sprong dat de failliet 
verklaarde aannemer achterliet, 
heeft het project afgerond binnen 
de oorspronkelijke opleverdatum. 
Oplevering was gepland 1 septem-
ber 2016 en op 26 augustus 2016 
werden de sleutels aan de bewo-
ners overhandigd. Absoluut een 
huzarenstukje. En denk niet dat de 
kwaliteit van het geleverde werk 
geleden heeft onder de tijdsdruk. 
Alles, zo konden wij (Jamone Wag-
ner, John Tanasale en Pieter de 
Mos) tijdens een rondgang door 
het gebouw zelf constateren, zag 
er keurig uit.
De bewoners werden onder ap-
plaus een voor een opgeroepen 
om de sleutel in ontvangst te ne-
men. Waarna ze vol trots aan fa-
milie en vrienden en de dorpsraad 
hun nieuwe appartement lieten 
zien. Pluryn wordt gefeliciteerd 
met dit schitterende gebouw en 
compliment voor de wijze van in 
praktijk brengen van wat onder 
begeleid wonen kan en moet wor-
den verstaan.

Van de bestuurstafel  
 
“De teerling is geworpen”

Wooncomplex Loenenseweg 42 geopend

SAMEN LUKTSAMEN LUKT  AFVALLENAFVALLEN  WELWEL    
Begin vandaag. Weg met de zomerpondjesBegin vandaag. Weg met de zomerpondjes  

GEZOND GEZOND   

AFVALLEN AFVALLEN     BIJBIJ    
www.dreamwww.dream--line.nlline.nl                    
*  *  Gezond en lekker eten met het hele gezinGezond en lekker eten met het hele gezin  
*  *  Met alMet alledaagse voedingsmiddelenledaagse voedingsmiddelen     
*  *  geen geen voedingssupplementen nodigvoedingssupplementen nodig   
*  *  Veel voedingstips en Veel voedingstips en heerlijke receptenheerlijke recepten   
U bent van harte welkom in:U bent van harte welkom in:  
Ugchelen: Ugchelen: dorpshuis “dorpshuis “Ugchelens BelangUgchelens Belang””  
Elke woensdagavond van 18.45 Elke woensdagavond van 18.45 --  19.45 uur19.45 uur  
Apeldoorn:Apeldoorn:  “Adventkerk”, Mercuriuslaan 37“Adventkerk”, Mercuriuslaan 37/zij/zij--ingangingang  
Elke maandagavond van 18.30 Elke maandagavond van 18.30 --  19.30 uur.19.30 uur.  
Elke week € 7,00Elke week € 7,00. . ACTIE:ACTIE:  t/m september t/m september slechts slechts € 5€ 5  inschrijfgeldinschrijfgeld..  
Uw cursusleidster: Uw cursusleidster: Greet van de Pol, (foto) tel. 055Greet van de Pol, (foto) tel. 055--3555695.3555695.  
 

ADVERTENTIEOPDRACHT:  
          
De advertentie is full color.  
Grootte: 2 koloms  breed 11,4 cm; hoog 8,5 cm 
Plaatsing eerste week september 2016 / 01-09-2016 
In de Dorpsvizier voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. 
Adri Meijer / 06-54968521 / adverteren@dorpsvizier.nl 
 >> deadline maandag 29 augustus 2016 10.00 uur 

  
GEGEVENS VAN DREAM LINE EUROPE: 
DREAM LINE EUROPE      Kvk 08080955 
franchisegever. BTW-nr 080.104.605.B01 
Callunalaan 6 tel. 055-3556648(12.00 - 15.00 uur)           
p/a Postbus 1319, ABN/AMRO NL64ABNA0537854029 
7301 BN Apeldoorn.              www.dream-line.nl / info@dream-line.nl 
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wij (Jamone Wagner, John Tanasale en Pieter de Mos) tijdens een rondgang door het gebouw 
zelf constateren, zag er keurig uit. 
De bewoners werden onder applaus een voor een opgeroepen om de sleutel in ontvangst te 
nemen. Waarna ze vol trots aan familie en vrienden en de dorpsraad hun nieuwe appartement 
lieten zien. Pluryn wordt gefeliciteerd met dit schitterende gebouw en compliment voor de wijze 
van in praktijk brengen van wat onder begeleid wonen kan en moet worden verstaan. 

 

 

 
 

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!
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GRIEZELTOCHT 17.09.16

3.50 ENTREE GRIEZELEN
BOERDERIJ BEEKBERGEN | WWW.BOERDERIJBEEKBERGEN.NL

VANAF 10 JR

AANVANG 20.00 START 20.30

Cliënten die uit het ziekenhuis 
komen en niet direct naar huis 
kunnen omdat ze moeten revali-
deren komen in Apeldoorn vaak 
bij de revalidatie-afdeling van 
Zorggroep Apeldoorn e.o., Win-
kewijert, terecht. Hier leren ze 
bepaalde handelingen weer zelf 
te doen. Tot nu toe is de praktijk 
in Nederland dat door observa-
tie van de zorgverlener wordt 
bepaald of iemand een bepaal-
de handeling zelf weer kan. Wat 
vaak vergeten werd, is te vragen 
of de cliënt zelf vind of hij denkt 
dat hij dit ook kan. Daar komt 
nu verandering in. Door een vra-
genlijst die cliënten zelf invullen 
krijgen ze meer regie over hun   
herstel.

In een onderzoek dat uitgevoerd 
wordt door een onderzoeker van 

Altijd op zoek naar innovatieve, 
nieuwe producten in de optiek-
markt als we zijn, hebben we nu 
een landelijke primeur waar we 
ontzettend trots en enthousiast 
over zijn ; Als eerste optiekzaak 
in Nederland kunt u bij Optiekhuis 
Ugchelen uw eigen, perfect pas-
sende bril ontwerpen!
Exclusief, innovatief, revolutionair; 
ontwerp uw eigen bril, exclusief 
verkrijgbaar bij Optiekhuis Ugche-
len!
Marcel en Cora zijn bijzonder blij 
en enthousiast met het aanbod 
van dit schitterende, unieke con-
cept.
Het is nu mogelijk om voor ieder-
een het perfect passende brilmon-
tuur aan te bieden, en dat niet al-
leen, samen met de klant zoeken 
we de perfecte vorm en kleuren 
uit, de klant heeft dan een exclu-
sief, uniek montuur waar maar 1 
exemplaar van bestaat.
Desgewenst kan het montuur nog 
verder gepersonaliseerd worden 
door bijvoorbeeld een naam of 
symbool in de veren te laten gra-
veren.
Met de nieuwste software kunnen 
we een montuur op uw portret 
projecteren en geheel naar uw ei-
gen wens veranderen.
Daardoor krijgt u hét perfect pas-
sende brilontwerp qua grootte, 
vorm, kleur en pasvorm, geheel 
naar uw eigen smaak.
Vervolgens worden de data naar 
de (Duitse) montuur fabrikant ge-
zonden en wordt uw unieke mon-
tuur ambachtelijk vervaardigd, 
dwz grotendeels handgemaakt 
van kwalitatief hoogwaardige ma-
terialen. 

Kortom uw eigen Design Bril!

• Hoogwaardige acetaat materia-
len
• moderne IT- en CNC technologie
• grotendeels handgemaakt
• made in Germany
• Desgewenst met gepersonali-
seerde gravure's

Zo'n montuur, natuurlijk in com-
binatie met de innovatieve bril-
lenglazen van Zeiss, maken het 
helemaal af.
Want ook Carl Zeiss is synoniem 
voor innovatie 
Er zijn misschien mensen die den-
ken dat elke bril hetzelfde is. Deze 
mensen zitten er flink naast, want 
er zijn veel kleine dingen - zoals 
metingen en precieze vervaardi-
ging, hoogwaardige materialen, 
geavanceerde technologieën en 
kwaliteitscontroles - nodig om te 
zorgen dat een bril iets is waar de 
gebruiker in elke situatie van op 
aan kan.
Vervolgens heeft de divisie van de 
Carl Zeiss onderneming die zich 
bezighoudt met de vervaardiging 
van brillen in haar bestaan al vele 
mijlpalen bereikt door de uitvin-
ding van talloze innovatieve oplos-
singen. In 1937 ontwikkelde Carl 
Zeiss gepolariseerde lenzen. Het 
eerste gepolariseerde brillenglas 
werd in 1959 geproduceerd.
In 1983 introduceerde Carl Zeiss 
's werelds eerste multifocale bril-
lenglas voor binoculair zicht en 
maakte daarmee mogelijk dat ge-
bruikers met één enkele bril zowel 
op korte als lange afstand opti-
maal konden zien.
Carl Zeiss was ook de eerste bril-
lenfabrikant in Europa die bril-
lenglazen met hoge index vervaar-

het VUmc wordt bekeken welke 
handelingen en activiteiten cliën-
ten zelf kunnen. Hiermee kan be-
ter bepaald worden of revalidan-
ten inderdaad klaar zijn om weer 
naar huis te gaan. De zorgverlener 
en de cliënt krijgt hiermee meer in-
zicht in hoe de cliënt zelf vindt hoe 
hij functioneert en hoeveel moeite 
het kost om functionele handelin-
gen, zoals traplopen, te verrichten. 
Uiteindelijk moet het onderzoek 
een goede vragenlijst opleveren 
om een goed onderscheid te ma-
ken tussen cliënten die al naar huis 
kunnen en cliënten die nog net ex-
tra zetje nodig hebben.

Er doen in totaal 150 cliënten in 
heel Nederland mee aan het on-
derzoek dat loopt van juni tot on-
geveer december.

digde van kunststofmaterialen. 
Pas toen deze technologie be-
schikbaar was konden fabrikanten 
dunne en lichte brillenvervaardi-
gen. Een ander uniek kenmerk van 
ZEISS-brillenglazen is dat de dikte 
van het glas kan worden aange-
past aan het montuurontwerp.
In 2000 was Carl Zeiss de eer-
ste onderneming die multifoca-
le brillenglazen kon aanpassen 
aan de individuele behoeften van 
de gebruikers en ze aan de hand 
daarvan maken. Deze nieuwe ge-
neratie aangepaste multifocale 
brillenglazen biedt voordelen zo-
als een nabij- en verzicht zonder 
inspanning, dankzij een bijzonder 
breed gezichtsbereik, waardoor 
optimaal draagcomfort ontstaat. 
Om te zorgen dat ook gebruikers 
die liever modieuze platte mon-
tuurontwerpen dragen hiervan 
kunnen profiteren, zijn aangepaste 
multifocale brillenglazen ook ver-
krijgbaar als "kort ontwerp".
Kortom; Carl Zeiss wil uw ogen 
in de watten leggen vanaf het 
moment dat ze door een ZEISS 
Brillenglas  heenkijken en u kunt 
genieten van alle voordelen van 
perfect zicht.
Dus innovatie, het hoogste com-
fort voor uw ogen en de passing 
van uw montuur, daar gaan we 
voor bij Optiekhuis Ugchelen, niet 
voor niets is onze slogan; “met 
Hart voor úw ogen!” 
Wij nodigen u dan ook van harte 
uit om eens een kijkje te komen 
nemen in onze winkel aan de Ug-
chelseweg 56a, de koffie staat 
voor u klaar! 
Als introductie ligt er voor de eer-
ste 10 klanten die een zelf ontwor-
pen designmontuur aanschaffen 
een leuke attentie klaar!

Landelijke Primeur, exclusief bij Optiekhuis UgchelenRevalidatie-cliënten meer betrokken bij eigen herstel

Wetenschappelijk onderzoek bij Zorggroep Apeldoorn e.o.

Het programma van Omroep Gel-
derland dat in de maand augustus 
door de provincie trekt en in 20 
dorpen door de dorpsbewoners 
een dagvullend programma laat 
organiseren. Dit jaar had Lieren 
zich opgegeven. En dat bleek op 
15 augustus aan het eind van de 
dag een groot succes te zijn ge-
weest. Dit dankzij de enthousiaste 
en inventieve inzet van veel Liere-
naren (en omliggende gebieden). 
Aan het eind van de dag kon wor-
den vastgesteld dat, uit de door 
Omroep Gelderland gehanteerde 
puntentelling, bleek dat Lieren de 
hoogste score tot dan toe had. 11 

van de 20 dorpen hadden zich al 
van hun beste kant laten zien en 
Lieren stond trots aan kop. Wat er 
de komende week nog gaat ge-
beuren in de andere dorpen (o.a. 
Klarenbeek) vast staat nu al dat 
Lieren in het linker rijtje zal staan. 
En de dorpen die nog een dag mo-
gen organiseren zullen een zware 
dobber hebben om Lieren van de 
eerste plaats te stoten (oei; hoog-
moed en val). Alle medewerkers 
-of het nu in de schijnwerper was 
of op de achtergrond- worden ge-
feliciteerd met dit prachtige resul-
taat.

Zomer in Gelderland in Lieren

Zou het niet veel mooier zijn 

Zou het niet veel mooier zijn,  
als de enken weer vol zouden 
staan met graan  
Zou het niet veel mooier zijn,  
als de maïs verdween en het was 
als voorheen  
Zou het niet veel mooier zijn  
als we uit konden kijken over het 
veld,  
en verder kijken dan een jaartje 
geld  
Planners, pachters, boeren, kerken,  
houd de maïs binnen de perken  
landbouwers en investeerders  
dit gedicht is aan u gericht  
pleit ik voor meer verscheidenheid  
in 2017 een ander beleid  
Een stukje haver, een stukje rogge 
nee het is er niet  
Spelt, boekweit, aardappel of biet  
Zou het niet veel mooier zijn. 
 
Rina Hoiting

 
 

 6 

Varia 

De scholen zijn weer begonnen ! 

 

Enken tussen Beekbergen en Lieren 

Op 13 juni 2016 kwam Rina Hoiting op het kantoor van de dorpsraad met vragen en 
opmerkingen over de teloorgang van de enken op de grens tussen Beekbergen en Lieren. 
Op 3 augustus 2016 heeft het dagelijks bestuur een vervolggesprek met Rina Hoiting gehad. 
Tijdens dat gesprek gaf zij met onderstaand gedicht nogmaals uiting aan haar gevoelens en 
verontrusting. 
 

 
 
Zou het niet veel mooier zijn, 
als de enken weer vol zouden staan met graan 
Zou het niet veel mooier zijn, 
als de maïs verdween en het was als voorheen 
 
Zou het niet veel mooier zijn 
als we uit konden kijken over het veld, 
en verder kijken dan een jaartje geld 
 
Planners, pachters, boeren, kerken, 
houd de maïs binnen de perken 
landbouwers en investeerders 
dit gedicht is aan u gericht 
pleit ik voor meer verscheidenheid 
in 2017 een ander beleid 
 
Een stukje haver, een stukje rogge nee het is er niet 
Spelt, boekweit, aardappel of biet 
Zou het niet veel mooier zijn. 
 
Rina Hoiting 

PRIMEUR OPTIEKHUIS UGCHELEN

EXCLUSIEF

UNIEK

KWALITATIEF

GEPERSONALISEERD

UW EIGEN DESING

PERFECTE PASVORM, AANGEPAST
OP ÚW GEZICHT

ALS EERSTE OPTIEKZAAK IN 
NEDERLAND ONTWERPEN WIJ 
SAMEN MET U DE BRIL SPECIAAL VOOR U , 
PERFECT OP MAAT GEMAAKT!
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HASHTAG EPIC FISSA 23.09.16

2.50 ENTREE MUNTJE 0.80
BOERDERIJ BEEKBERGEN | WWW.BOERDERIJBEEKBERGEN.NL

VANAF 10 JR

19.30 TOT 23.00 COLOR EDITION

Swim to Fight Cancer is een 
zwemevent waarbij deelnemers 
door natuurlijk buitenwater in een 
stad zwemmen en hun prestatie 
laten sponsoren. Op zondagmid-
dag 18 september 2016 gaat dat 
gebeuren in Apeldoorn in het 
Apeldoorns Kanaal tussen De-
venterstraat en Molenstraat. De 
opbrengst wordt volledig ingezet 
in de strijd tegen kanker. Aan-
melden en doneren kan online 
via Apeldoorn.SwimtoFightCan-
cer.nl of  SwimtoFightCancer.
nl en dan klikken op Apeldoorn. 
 
Start en finish

Start en finish van Swim to Fight 
Cancer Apeldoorn is op zondag-
middag 18 september 2016 in 
het centrum van Apeldoorn bij 
de fietsbrug De Freule over het 
Apeldoorns kanaal. De afstand is 
ongeveer 1.500 meter. Deelna-
me staat open voor individuen èn 
(bedrijven) teams.  De minimum 
leeftijd om mee te doen is 16 jaar. 
 
Voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar 
is er een Junior Swim. De Juni-
or Swim start vanaf de steiger 
bij de Molenstraat. De junioren 
glijden daar het kanaal in om on-
der begeleiding het laatste deel 
van het traject te zwemmen. 
 
Volwassenen betalen 75 euro en 
junioren 50 euro aan inschrijfgeld. 
De deelnemers gaan verder de uit-
daging aan om minimaal 250 euro 

aan donaties te werven. Alle dona-
tieopbrengsten gaan volledig naar 
de stichting Fight Cancer. De in-
schrijfgelden zijn bestemd voor de 
opstartkosten van het zwemeve-
nement. Aanmelden kan online via 
apeldoorn.swimtofightcancer.nl. 
 
De start en finish zullen op een 
ludieke manier worden ingevuld. 
Langs het zwemparcours zal lo-
pend entertainment worden in-
gezet ter aanmoediging van de 
deelnemers en vermaak van de 
toeschouwers. Bezoekers kun-
nen via donaties aan het goede 
doel gebruik maken van horeca 
faciliteiten en het entertainment 
inspireren tot verzoeknummers. 

Fight Cancer / Fellowships 
voor jonge onderzoekers 
 
Met veel succes waren er in 2014 
en 2015 in ’s Hertogenbosch en 
Dordrecht edities van Swim to 
Fight Cancer. Dit jaar in Delft, 
Haarlem, Hoorn èn in Apeldoorn. 
De ambitie van de overkoepelende 
Fight Cancer is om Swim to Fight 
Cancer uit te breiden naar alle 
provincies. Fight Cancer is een ei-
genzinnige stichting voor jongvol-
wassenen die fondsen werft voor 
KWF Kankerbestrijding. Onder 
het motto ‘Love Life, Fight Cancer’ 
laat de stichting zien dat de strijd 
tegen kanker resultaat oplevert. 
Fight cancer wil jonge mensen be-
wust maken van de noodzaak van 

Spectaculair begin 
schaakcompetitie VDS
De schaakvereniging VDS uit 
Beekbergen daagt de huisscha-
kers uit Beekbergen en omgeving 
uit om hun krachten te meten met 
de leden van de club. Het treffen 
zal plaatsvinden op donderdag 
8 september a.s. in het clubge-
bouw van VDS, DE Hoge Weye, 
Dorpsstraat 28/36, Beekbergen. 
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden 
aan de zaal vanaf 19.45 uur. Deel-
name is gratis. Achter het ge-
bouw is voldoende parkeerruimte 
aanwezig.

Nadere inlichtingen in te winnen 
bij de voorzitter, Gerald Visch, 
tel. 055-5064880 en de secreta-
ris, Johan van Ommen, tel. 055-
5430959.

VDS speelt met twee teams in de 
OSBO, de Oostelijke Schaakbond. 
Het eerste komt uit in de hoogste 
klasse, het tweede in de tweede 
klasse. Daarnaast organiseert de 
vereniging vele interne activiteiten.  

Love Life, Fight Cancer

Eerste Gelderse editie Swim to Fight Cancer  in Apeldoorn

Al weer voor de 6e keer stond 
Jumping Ugchelen op de agenda 
bij ponyclub de Bosruiters uit 
Ugchelen.

De deelnemers aan Jumping 
Ugchelen rijden verschillende 
springparcoursen waarbij het 
aankomt op rijstijl, techniek, 
snelheid, durf en springvermogen. 
De hoofdprijs voor de beste 
combinatie van de dag is de 
Gouden Cap. 

De dag begon met een 
parcours om de Herman Bos 
Trofee. Lisa Klopman won 
dit onderdeel met haar pony 
Ice: foutloos in de snelste tijd. 
Nieuw spectaculair onderdeel 
tijdens Jumping Ugchelen 
was de Derby van Ugchelen. 
Hierbij moesten de deelnemers 
zowel in de maneges als in het 
aangrenzende bosgebied een 
aantal natuurlijke hindernissen 
springen inclusief een echte sloot. 
Ook bij dit onderdeel was Lisa 
Klopman de sterkste.

Het afsluitende parcours om De 
Grote prijs van Ugchelen werd 
gewonnen door Mitchy Mussee 
met Belezza.

Aan het eind van de dag werd 
er een totaal klassement op 
gemaakt van de verschillende 
onderdelen en dat leverde de 
volgende winnaars op: 
Klasse Licht Groen:  Olivia 
Braaksma met Expression 
Klasse Groen:  Mirte de Vries met 
Cheyenne 
Klasse B:   Leander 
Braaksma met Bengyi 
Klasse L/M:   Lisa 
Klopman met Ice

De overall winnaar van Jumping 
Ugchelen 2016 was de 14 
jarige Ugchelse amazone Lisa 
Klopman met Ice. Zij ontving 
de hoofdprijs van de dag: de 
Gouden Cap en was daarmee 
de opvolgster van Chemène 
Telgen, de winnaar van 2015. 
Voor meer info over de Bosruiters: 
www.bosruiters.nl

  

Lisa Klopman wint met Ice Jumping Ugchelen 2016

Op zaterdag 17 september worden 
voor de 54e keer de Apeldoornse 
Ruiterkampioenschappen verre-
den. Voor ponyruiters die nog een 
keer extra voor deze wedstrijd 
willen oefenen geeft ponyclub 
de Bosruiters gelegenheid om op 
zondag 4 september deel te ne-
men aan een oefendressuur wed-
strijd. De wedstrijd wordt verreden 
op het terrein van de Bosruiters 
aan de Zr. Meyboomlaan tegen-
over de ingang van Randerode. Er 
kan worden gestart in alle dres-
suurklassen tot de klasse Z. Er 
wordt gereden in een officiële 
dressuurring op gras en een ech-
te jury zal de proef beoordelen 
en van commentaar voorzien. 
De kosten voor deze oe-
fendressuur zijn 5 euro.  
Opgeven kan door ponyruiters tot 
en met 18 jaar via info@bosruiters.nl. 
Voor meer info over ponyclub de 
Bosruiters: www.bosruiters.nl

Ponyruiters kunnen 
extra oefenen

Snollebollekes 
Papa di Grazzi

Stef Ekkel
Pascal Redeker

 Feestteam
super zeskamp
DJ Jurjen Weerts

2016
2& 3 September 

Dorpstraat, Beekbergen

Dit evenement word mogelijk gemaakt door:

Spoekweg 49  Beekbergen     T. 055 506 1458

kankerbestrijding, ze betrekken bij 
de strijd tegen kanker en vooral: 
aansporen tot actie! De opbreng-
sten van Fight cancer gaan via 
KWF Kankerbestrijding naar we-
tenschappelijk kankeronderzoek/
preventie en worden besteed aan 
fellowships: persoonlijke beurzen 
voor jonge, talentvolle artsen en 
onderzoekers.
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DorpsVizier
Adverteren in het DorpsVizier

al vanaf € 25,= (ex. btw)

De afgelopen weken heeft het 
oorlogsmuseum vele malen in 
de DorpsVizier mogen staan en 
de   Stichting Collectie ’40-’45 in 
Beekbergen wil hiervoor de redac-
tie van de DorpsVizier hartelijk be-
danken.

In deze editie zal het oorlogs-
museum nog éénmaal dit seizoen 
een artikel plaatsen. Toepasselijk 
omdat het oorlogsmuseum hier-
na, zoals zij zelf altijd zeggen, in 
winterslaap gaan. In deze periode 
wordt de collectie weer aange-
past voor het nieuwe seizoen 2017 
maar blijft bezoek op afspraak al-
tijd tot de mogelijkheden behoren.

Door de jaren heen heeft het mu-
seum vele bijzondere giften uit de 
regio mogen ontvangen. Bijzonde-
re voorwerpen die anders zouden 
zijn  weggegooid  of ergens op een 
zolder nooit te zien zouden zijn ge-
weest voor bezoekers. Dit is soms 
ook de reden dat men giften  spon-
taan aan het museum schenkt.

In de zestien jaar dat het museum 
nu al bestaat is er veel, erg veel ge-
beurd. Zoals de oprichter van het 
museum zelf zegt: ‘In 2000 zijn wij 

Unieke voorwerpen sieren oorlogsmuseum Beekbergen

begonnen met het tentoonstellen 
van onze verzameling, gewoon 
omdat wij het leuk vonden voor 
het dorp en de toeristen maar dat 
het zo zou uitgroeien tot een klein 
lokaal historisch museum hadden 
wij nooit kunnen dromen’. 

Voor deze laatste keer in 2016 
laat het museum dan ook graag 
nog twee speciale  voorwerpen 
zien, twee voorwerpen die alles te 
maken hebben met Beekbergen.  
Twee voorwerpen die ook altijd 
hun vaste plaats in het museum 
zullen hebben, het zijn de bevrij-
dingsbordjes van Beekbergen!

Beide zijn in de jaren geschon-
ken. Eén kwam op een gegeven 
moment vanuit Brabant naar 
Beekbergen, de andere werd on-
langs speciaal vanuit de Achter-
hoek richting de Veluwe gebracht.

Het museum is nog geopend tot en 
met zaterdag 3 september, 10.00 – 
16.00 uur.

Stichting Collectie ’40-’45, 
Dorpstraat 15 Beekbergen www.
collectie4045.nl

Op dinsdag 6 september houdt 
muziek- en amusementsvereni-
ging Mondolia uit Oosterhuizen 
een open avond voor kinderen, 
die muziek willen leren mak-
en en interesse hebben in de 
vereniging. Vanzelfsprekend 
zijn ouders ook van harte wel-
kom om een kijkje te nemen. 
Deze avond begint om 19.00 uur 
en wordt gehouden in de peu-
terspeelzaal van het dorpshuis 
te Oosterhuizen. Kan uw kind 
nog geen bladmuziek lezen of 
een instrument bespelen? Geen 
probleem, ook dan kun je bij de 
vereniging terecht.

Jeugdorkest Het orkest besta-
at uit een groep kinderen, die het 
leuk vinden om samen muziek te 
maken. De instrumenten, die in het 
jeugdorkest worden gebruikt, zijn: 

melodica’s, accordeons, keyboard, 
piano, gitaar en een drumstel. Ze 
spelen zang- en instrumentale 
nummers, die ze zelf uitgezocht 
hebben. Daarnaast wordt er voor 
de jaarlijkse uitvoering een show-
element van enkele nummers toe 
gevoegd. Denk daarbij aan dansen 
(mini)toneelstukje en verkleden. 
Om een indruk te krijgen van wat 
ze op een uitvoering brengen, kun 
je op de website een compilatiev-
ideo van verschillende uitvoerin-
gen vinden.

Wat is Mondolia Mondolia is 
een muziek- en amusementsv-
ereniging uit Oosterhuizen en is 
opgericht in 1947 en bestaat uit 
een jeugdorkest en een A-orkest. 
Daarnaast geven ze ook les aan 
jeugdleden, die nog geen instru-
ment kunnen bespelen en/of 

Open avond jeugdorkest Mondolia

noten kunnen lezen.

Interesse Heb je interesse en wilt 
u of uw kind eens weten, hoe zo’n 
oefenavond er aan toe gaat? Kom 
dan naar de open avond op dins-
dag 6 september om 19.00 uur in 
de peuterspeelzaal van het dorp-
shuis te Oosterhuizen (oude Veen 
19).

Meer weten? Wilt u meer weten 
over het jeugdorkest of de 
open avond, neem dan contact 
op met Annet van Wijngeeren 
06-33587506   - annetvanwijn-
geeren@hotmail.com

Wilt u meer over de vereniging 
weten kijk dan op de website 
www.mondolia.nl   of bel met het 
secretariaat Tina Wassink op 06-
12189061 e-mail: mavmondolia@
gmail.com

 

Ieder weekeind trekt Samantha 
Zimmer de deuren weer open van 
haar dansschool Kidz Dance om 
met kinderen vanaf 2 jaar te dan-
sen. Al meer dan een jaar is deze 
kleinste dansschool groeiende.

Iedere zaterdagochtend gaan de 
deuren bij Fysiotherapiepraktijk 
Hoogendoorn open om te bewe-
gen op de maat van de muziek. 
Met haar eigen dansstijl wat het 
meest te vergelijken is met street-
dance helpt ze de jeugd aan het 
dansen.  Met variatie en toewijding 
komen de voetjes vanzelf van de 
vloer.

Het klein zijn van Kidz Dance is 
juist de grote kracht van deze 
dansschool. “Ouders geven juist 
aan dat door de kleinschaligheid ik 
aandacht voor ieder kind kan heb-
ben” aldus Samantha.

Steeds vaker ontstaat overgewicht 
bij kinderen. Met regelmaat valt er 
in de media te lezen dat kinderen 
steeds minder bewegen. Dansen 
is een creatief en leerproces maar 
ook goed voor het bewegen en de 
motoriek van het kind. 

“Er zijn kinderen die heel verlegen 
binnen komen maar gaandeweg 
ontdooien, zelfs zo erg dat als ze 
een nummer uit de dansles horen 
in de supermarkt en vanzelf mee 
gaan dansen” volgens Samantha

Dit dansjaar pakt Kidz Dance weer 
groots uit. Kidz dance werkte al 
met thema’s bij de kleinste maar 
dit jaar bouwen we dit nog ver-
der uit. Zo mogen de peuters kun 
knuffel meenemen naar de eerste 
dansles om zo het thema te onder-
steunen.  Ook nieuw dit jaar is dat 
de laatste les van het thema de ou-
ders een les mogen meedoen. 

Ook nieuw dit jaar is de tiener-
groep van de leeftijd 10+ welke 
op vrijdagavond gaat starten.  De 
groep start met echte girlpower. Er 
zal gedanst gaan worden op een 
beyonce remix om uiteindelijk toe 
te werken naar de voorstelling.

Want het optreden blijft, twee 

keer per jaar aan het einde van het 
dansseizoen zal de groep de geoe-
fende dans aan het grote publiek 
getoond worden tijdens de voor-
stelling.

“Ouders zijn heel erg blij dat ik de 
strippenkaart van regelrecht ac-
cepteer, op deze manier is dansen 
voor iedere portemonnee haal-
baar.” Vertelt Zimmer

Kidz dance heeft niet de ambitie 

(H)eerlijk eten voor  
        een betaalbare prijs

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458
      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

Heerlijk
3 - gangen

 diner al vanaf  
€ 27,50

À la carte restaurant  | Familie en groepsbijeenkomsten
Terras | Grand café  | Speeltuin | zwembad 

Kleinste dansschool van Apeldoorn pakt nieuw seizoen groots uit

om heel erg groot te groeien. Maar 
dat wil niet zeggen dat er geen 
ruimte is voor nieuwe kinderen. 
Hoewel enkele groepen nagenoeg 
vol zitten is er zeker nog ruimte 
voor nieuwe aankomende dans-
wonders. 

De proefles is altijd gratis, wie 
daarna door wil koopt een strip-
penkaart voor 10 lessen. Meer in-
formatie is altijd terug te vinden op 
www.kidz-dance.nl

autoschade herstel
onderhoud en apk
caravan en camper reparatie
coating voor vloeren en wanden

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

Zuivelservice

W. Hofman
Zowel in de winkel als in de wagen bieden wij het volgende assortiment:

  

Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen - tel : 055-5061207 - www.hofman-zuivel.nl

v zuivel en kruidenierswaren
v voldoende parkeergelegenheid

  v brood&banket van bakker Broer
  v verse groente en fruit

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 12 september

 voor 10.00 uur

Copy, foto’s en reacties op 
het Dorpsvizier uitsluitend per 
e-mail aan: 
redactie@dorpsvizier.nl
(foto’s graag apart meesturen)

Advertenties naar:
adverteren@dorpsvizier.nl
Telefoon: 06 5496 8521

Betaling vooraf  op rek.nr.
NL94RABO03 06023954
t.n.v. stichting Dorpsvizier
Beekbergen

Eindredactie: Claudia Hutjes
Ontwerp/productie: 
Grammé 3.0,
grafische producties

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

Rondleidingen Kerk
BEEKBERGEN - Vanaf 1 juni tot 
en met september is het oudste 
monument van de gemeente 
Apeldoorn, de kerk in Beekbergen, 
weer open voor bezichtiging op de 
woensdagmiddag van 13.30-16.30 
uur. U kunt dit monument vinden 
op de hoek van de Dorpstraat-
Kerkweg in Beekbergen.
Tijdens de openingsuren op de 
woensdagmiddag zijn er gidsen 
in de kerk aanwezig om u, als u 
dat wilt, het nodige over dit oude 
monument te vertellen. Uiteraard 
bent u ook van harte welkom als u 
gewoon zelf even rond wilt kijken. 

Vakkundig in verbouw

. Jeulink

De Hoeven 14 • 7361 AL  Beekbergen
T: 055 5061138 • F: 055 5061618 

E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

Gerald Jeulink
De Hoeven 14 • 7361 AL Beekbergen • T: 055 5061138
F: 055 5061618 • E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

Een prachtig gegaarde zalm uit 
de oven met sojasaus, gember, 
honing en limoen geserveerd met 
een regenboogsalade van wortel, 
komkommer, appel, peer, radijs en 
witte kool. Een zeer goede combi-
natie van smaken! Ook makkelijk 
en gezond. 
 
Wat heb je nodig?  
(voor 2 personen) 
- 2 stukjes zalm of 1 groot stuk 
- 2 limoenen 
- 5 cm gember plakjes gesneden 
- 100 ml honing 
- 100 ml sojasaus 
- snuf chilipeper 
- scheutje sesamolie 
- 1 wortel 
- 1/2 komkommer 
- 4 radijsjes 
- halve witte kool 
- 1 appel 
- 1 peer

Verwarm de oven voor op 180 
graden. Doe de zalm in een oven-
schaal en giet hier 50 ml honing, 

50 ml sojasaus, 3 cm gember in 
plakjes en 1 uitgeknepen limoen 
over uit. Rasp de komkommer, 
wortel, radijsjes, appel en snijd de 
witte kool en peer in fijne reepjes. 
Doe alles in een kom. Zet de zalm 
8-10 minuutjes in de oven, Maak 
met de andere 50 ml honing en 
50 ml sojasaus, de sesamolie en 
de overgebleven gember en 1 uit-
geknepen limoen in een keuken-
machine een dressing, doe er voor 
de pit nog een beetje chilipeper 
bij. Giet dit over de salade en ser-
veer samen met de zalm. De zalm 
is echt super zacht en heeft een 
heerlijke smaak!

 
Dit recept is nog niet eerder ver-
schenen op onze site  www.taste-
ourjoy.nl. Kijk voor meer heerlijke 
recepten op onze site. Of like ons 
op facebook,com/tasteourjoy of 
Instagram dan ben je als eerste op 
de hoogte van onze nieuwe items!

Liefs Irene & Joyce

Zalm uit de oven met een regenboogsalade

Herfstfair
Zijn ecologisch en duurzaam sy-
noniemen voor saai? Onzin, be-
wijst Groei & Bloei met de tweede 
editie van de Herfstfair Apeldoorn. 
In het eerste weekend van sep-
tember laat de Apeldoornse afde-
ling van de tuinvereniging op Het 
Hoogeland in Beekbergen zien dat 
duurzaam en lekker prima te com-
bineren zijn. Zo goed zelfs, dat de 
fair is omgedoopt tot de (H)eerlij-
ke Herfstfair Apeldoorn.

De (H)eerlijke Herfstfair wordt ge-
houden op vrijdag 2 en zaterdag 3 
september. Openingstijden: 10.00 
tot 17.00 uur. Het Hoogeland, Van 
Limburg Stirumweg in Beekber-
gen.

Entree: 3 euro. Kinderen van 4 tot 
14 jaar: 1,50. Kinderen van 0 tot 4 
jaar gratis. Parkeren 2 euro.

Meer informatie: www.herfst-
fair-apeldoorn.nl

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

Dorpstraat 54, Beekbergen
055 - 5061210 www.primera.nl

even naar.....

Ruim 100 cadeaukaarten,
dus altijd een passend cadeau !

Voor de lekkerste 
verse pizza 

Wij bezorgen in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, 
Loenen, Hoenderloo en Ugchelen.

Bij ons kunt u online bestellen. 

Cafetaria Prins
Dorpstraat 35
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062535 
www.cafetariaprins.nl

en een uitgebreide keuze aan friet, snacks, 
shoarma, broodjes, lunchgerechten, ijs, 

milkshakes en dranken.

Boekhandel Beekbergen
Boeken, nieuw en 2e hands,
ansichtkaarten, cadeautjes

Dorpstraat 84 - 7361 AX Beekbergen
055 506 02 70 - info@mooiboek.nu
www.mooiboek.nu
www.facebook.com/www.mooiboek.nu

Op 13 augustus was er een erg gezellige buurtbarbecue voor een deel 
van de Lierderstraatbewoners. Het werd gehouden op het grasveld bij 
het kruispunt met de Tullekensmolenweg, er was een prima sfeer en het 
was een goede gelegenheid om de banden weer eens wat aan te halen.
Voor herhaling vatbaar! (foto: Peter Schreuder)

Het kindervakantiespel van de boerderij Beekbergen is ook dit jaar 1 
groot feest geweest! Zwemmen, spelen, roofvogels op de arm, het uitje 
naar het Smallert en natuurlijk het huttenbouwen. Meer dan 100 kinde-
ren hebben een geweldige tijd gehad!
Voor foto's kijk op kindervakantiespelBeekbergen!

Gezellige buurtbarbecue

KinderVakantieSpel, een groot feest!



Dorpstraat 23  7361 AP Beekbergen  Tel. 055 506 1572

Maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur 
zondag’s geopend van 12.00 - 18.00 uur

 

dinsdag 30 augustus 14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

woensdag 31 augustus 13.30 tot 16.30 uur  Rondleiding Kerk Dorpstraat Beekbergen      

donderdag 1 september 13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij 

vrijdag 2 september 10.00 - 17.00 uur Herfstfair  Het Hoogeland 

    20.00 uur  Darpsfeest centrum Beekbergen  

zaterdag 3 september 10.00 tot 16.00 uur  Oorlogsmuseum open  Dorpstraat 15, Beekbergen     

    10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    10.00 - 17.00 uur Herfstfair  Het Hoogeland 

    16.00 uur  Dorpzeskamp centrum Beekbergen  

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    10.00 -17.00 uur Stoomtreinfestival Terug naar Toen VSM 

    19.30 uur  Zomerconcert Urker Mans Formatie NH Kerk, Beekbergen 

    20.00 uur  Darpsfeest centrum Beekbergen 

zondag 4 september 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

    10.00 -17.00 uur Stoomtreinfestival Terug naar Toen VSM 

dinsdag 6 september 14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    19.00 uur   Open avond jeugdorkest Mondolia dorpshuis Oosterhuizen 

woensdag 7 september 13.30 tot 16.30 uur  Rondleiding Kerk Dorpstraat Beekbergen  

donderdag 8 september 13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij  

zaterdag 10 september 10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    11.00 tot 16.00 uur  Open monumentendag Ruitersmolen 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

zondag 11 september  11.00 tot 16.00 uur  Open monumentendag Ruitersmolen 


